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Pozměňovací návrh  2 

Zbigniew Ziobro 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0051/2014 

Louis Michel 

Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) 

2013/2078(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. odsuzuje rasově, antisemitsky, 

homofobně/transfobně a xenofobně 

motivované násilí a násilí proti migrantům, 

náboženským menšinám a etnickým 

skupinám, které v některých členských 

státech dosahuje alarmující úrovně, 

zejména na internetu, aniž by byly ze 

strany orgánů podnikány řádné kroky 

v boji proti těmto druhům násilí; vyzývá 

členské státy, aby prováděly rámcové 

rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji 

proti některým formám a projevům rasismu 

a xenofobie prostřednictvím trestního 

práva, aby se zabývaly diskriminací, 

zajistily vyšetřování verbálních projevů 

a zločinů z nenávisti, přijaly trestněprávní 

předpisy zakazující podněcování 

k nenávisti na jakémkoli základě včetně 

sexuální orientace a aby zajistily účinnou 

ochranu proti rasismu, antisemitismu, 

nesnášenlivosti vůči Romům, xenofobii 

a homofobii a aby byla obětem nabídnuta 

vhodná pomoc; vyzývá Komisi, aby proti 

členským státům, které řádně neprovedou 

toto rámcové rozhodnutí do 1. prosince 

2014, zahájila řízení pro nesplnění 

povinnosti; vyzývá k přezkumu tohoto 

rámcového rozhodnutí tak, aby se 

vztahovalo i na verbální projevy nenávisti 

a projevy antisemitismu, islámofobie 

a náboženské nesnášenlivosti, 

nesnášenlivosti vůči Romům, homofobie 

59. odsuzuje rasově, antisemitsky 

a xenofobně motivované násilí a násilí 

proti migrantům, náboženským menšinám 

a etnickým skupinám, včetně nedávných 

útoků na křesťany a církve v Evropě, 

které v některých členských státech 

dosahuje alarmující úrovně, zejména na 

internetu, aniž by byly ze strany orgánů 

podnikány řádné kroky v boji proti těmto 

druhům násilí; vyzývá členské státy, aby 

prováděly rámcové rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV o boji proti některým 

formám a projevům rasismu a xenofobie 

prostřednictvím trestního práva, aby se 

zabývaly diskriminací, zajistily vyšetřování 

verbálních projevů a zločinů z nenávisti, 

přijaly trestněprávní předpisy zakazující 

podněcování k nenávisti na jakémkoli 

základě včetně sexuální orientace a aby 

zajistily účinnou ochranu proti rasismu, 

antisemitismu, nesnášenlivosti vůči 

Romům, xenofobii a homofobii a aby byla 

obětem nabídnuta vhodná pomoc; vyzývá 

Komisi, aby proti členským státům, které 

řádně neprovedou toto rámcové rozhodnutí 

do 1. prosince 2014, zahájila řízení pro 

nesplnění povinnosti; vyzývá k přezkumu 

tohoto rámcového rozhodnutí tak, aby se 

vztahovalo i na verbální projevy nenávisti 

a projevy antisemitismu, islámofobie 

a náboženské nesnášenlivosti, 

nesnášenlivosti vůči Romům, homofobie 
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a transfobie a aby bylo posíleno jeho 

uplatňování; v plné míře podporuje 

iniciativu, kterou zahájilo irské 

předsednictví s cílem posílit boj proti 

netoleranci, a vyzývá Radu, aby v této 

konstruktivní činnosti pokračovala; 

a transfobie a aby bylo posíleno jeho 

uplatňování; v plné míře podporuje 

iniciativu, kterou zahájilo irské 

předsednictví s cílem posílit boj proti 

netoleranci, a vyzývá Radu, aby v této 

konstruktivní činnosti pokračovala; 

Or. en 

 

 


